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RESUMO 

O artigo apresenta um sumário da avaliação de desempenho a manobras das três alternativas de transmissão de 
integração do Madeira (CC, Híbrida e CA) concebidas pelo planejamento, no âmbito do Relatório R1, para leilão 
de concessão. Os estudos foram desenvolvidos por substancial grupo de especialistas através dos programas 
ATP e EMTDC. A Alternativa CC, com dois bipolos CCAT e dois back-to-backs, foi considerada satisfatória, com 
indicação de requisitos complementares, assim como a Alternativa Híbrida, com um elo CCAT e tronco de 
transmissão em 500 kV. A alternativa CA, em 765 kV, apresentou sérios problemas de desempenho. 

PALAVRAS-CHAVES 

Transmissão do Madeira, sobretensões de manobra, potência acelerante, elo CCAT, LT 765 kV. 

1. INTRODUÇÃO 

Os estudos de concepção do sistema de transmissão de integração das usinas do rio Madeira foram realizados 
sob a coordenação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, com a participação de um grupo expressivo de 
técnicos da EPE e de algumas das principais empresas do setor elétrico brasileiro, que elaboraram, por orientação 
do Ministério de Minas e Energia – MME, três alternativas de solução com tecnologias distintas, nomeadamente 
Alternativa CC (2 bipolos CC, + 600 kV), Alternativa Híbrida ( 1 bipolo CC, + 600 kV e 2 linhas CA em 500 kV) e 
Alternativa CA (3 linhas CA em 765 kV),como reportado no Relatório R1 [ 1]. Esses complexos sistemas de 
transmissão foram planejados para integrar os cerca de 6450 MW das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, 
instaladas no rio Madeira, ao Sistema Interligado Nacional – SIN, desde Porto Velho, em Rondônia, com 
capacidade para transmitir o excedente de potência, não alocado localmente, através de um corredor de 
transmissão com cerca de 2375 km até Araraquara, estado de São Paulo. Na seqüência dos estudos, dando 
seguimento às análises que subsidiam a elaboração dos anexos técnicos dos documentos licitatórios da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, para concessão dos empreendimentos de transmissão, foram elaborados os 
Relatórios R2 [ 2] [ 3][ 4], um para cada alternativa, com o objetivo de detalhar as soluções indicadas no relatório 
R1, em conformidade com as diretrizes da EPE para elaboração dos relatórios técnicos referentes às novas 
instalações da Rede Básica [ 5].  

É importante destacar que nos procedimentos atuais de planejamento no Brasil os estudos de detalhamento do 
Relatório R2 complementam as análises do Relatório R1, podendo resultar na confirmação das concepções 
propostas, na otimização de aspectos da solução, na sugestão de eventuais medidas complementares ou 
corretivas, ou mesmo, na indicação de revisões mais abrangentes. O objetivo primordial é avaliar, para os 
fenômenos analisados, a viabilidade técnica das soluções concebidas, considerando-se sistemas típicos de 
transmissão e a base de dados do planejamento. O detalhamento final com otimização dos sistemas propostos é 
realizado pelo agente de transmissão para o sistema efetivamente implantado. 

Este artigo apresenta de forma consolidada, para as três alternativas propostas no Relatório R1 para o sistema de 
transmissão de integração do Madeira, os principais resultados e conclusões da avaliação de desempenho a 
manobras, obtidos nos estudos dos Relatórios R2, que foram realizados sob coordenação da EPE, com sua 
efetiva participação, através de um grupo de trabalho, subdividido basicamente por alternativa de solução, e 
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composto por profissionais do ONS, Cepel, Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Cemig, cuja relação nominal de 
participantes é apresentada ao final do texto. 

 

2. ALTERNATIVAS SELECIONADAS PARA TRANSMISSÃO DO MADEIRA 

A Figura 1 apresenta, esquematicamente, os diagramas das três alternativas selecionadas. À exceção da linha de 
transmissão em corrente continua, as características fundamentais dos elos CCAT, integrantes das alternativas 
CC e Hibrida, foram consideradas similares às das existentes na transmissão de Itaipu, referência para o Madeira, 
assim como o sistema instalado em Garabi serviu de referência para o back-to-back da Alternativa CC. As linhas 
CC, além do inusitado comprimento de cerca de 2375 km, apresentam como características inovadoras o uso de 4 
condutores CAA de 2312 MCM por pólo, assim como os troncos de transmissão em 500 kV da Alternativa Hibrida 
e o de 765 kV da Alternativa CA, pelo uso de 6 condutores por fase, com compensação série de 70%. 

 

  a) Alternativa CC: 2 back-to-backs de 400 MW, 2 elos CCAT de 3150 MW 

 

b) Alternativa Híbrida: 1 elo CCAT, 3150 MW; 2 LTs 500 kV, 6x1033 MCM, compensação derivação e série (70%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Alternativa CA: 3 LTs 765 kV, 6x954 MCM, compensação derivação e série (70%). 

Figura 1 - Diagrama esquemático das alternativas de transmissão de integração do Madeira 

 
3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

Os estudos foram realizados com o uso dos programas ATP e PSCAD/EMTDC de simulações de transitórios 
eletromagnéticos, metodologia já testada em inúmeros estudos desse tipo, dentre eles alguns realizados à época 
dos estudos de Itaipu e da conversora de Uruguaiana [ 6]. Para topologias com redes puramente CA, como na 
Alternativa CA, ou como nas fases iniciais da Alternativa HB, foi utilizado o programa ATP, com representação dos 
elementos da rede conforme a prática vigente no setor. No que diz respeito ao sistema externo à rede estudada 
foram utilizados diferentes tipos de equivalentes, desde os mais simples, com poucas barras, até equivalentes 
mais complexos com até 17 barras, obtidos através do programa Anarede do Cepel. Para topologias contendo 
redes CC, quando analisados os elos CCAT, foi utilizado o programa PSCAD/EMTDC, com as usinas de Santo 
Antônio e Jirau representadas de acordo com os modelos utilizados nos estudos de R1 [ 1]. Nesses casos os 
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sistemas CA, conectados em Araraquara 500 kV e a partir de Jiparaná 230 kV, foram representados através de 
equivalentes de curto-circuito simples. 

A rede representada correspondeu às configurações referentes aos anos de 2012/2013, estágio previsto para o 
início da implantação do sistema de transmissão de integração do Madeira, e ao ano de 2017, etapa final com a 
entrada de todas as máquinas das usinas de Santo Antônio e Jirau. Quanto aos critérios para simulação das 
manobras foram considerados, de forma geral, os comumente utilizados no planejamento do setor elétrico 
brasileiro, todos documentados nos Relatórios R2 [ 2] [ 3][ 4], inclusive os que nortearam os estudos da 
transmissão de Itaipu [ 9][ 10 ]. 

4. RESULTADOS 

Para topologias correspondentes a redes puramente CA (Alternativa CA e fase inicial da Híbrida), foram simuladas 
manobras realizadas usualmente nos estudos dos Relatórios R2 [ 5], que para o sistema de transmissão 
considerado, corresponderam basicamente à energização de linhas, religamento tripolar de linhas e rejeição de 
carga. Para topologias com elos CC (alternativas CC e Híbrida) foram investigadas, também, manobras de 
recuperação de elo, bloqueio de elo, sobretensões no lado CC e sobretensões no sistema CA, considerando 
situações de curto-circuito. Outro condicionamento investigado foi a potência acelerante imposta aos geradores do 
Madeira, por se tratar de maquinas tipo bulbo, de pequena inércia. Os principais resultados, por alternativa 
analisada, estão sumarizados a seguir. 

4.1. Alternativa CC 

As simulações foram realizadas com os pontos de operação dos sistemas CA, CCAT e back-to-back 
correspondentes às principais configurações analisadas nos estudos de R1 [ 1], com maior ênfase para o cenário 
completo de 2017, com o elo CCAT (2 bipolos) transmitindo a potência nominal e o restante da potência disponível 
nas usinas sendo transmitida pelo back-to-back .  

4.1.1. Potências acelerantes 

Considerando o cenário completo, ano 2017, o maior pico de variação da potência acelerante foi de 2,5 p.u. na 
usina de Jirau, para um curto trifásico em Porto Velho 500 kV, utilizando como base a potência nominal da usina, 
como ilustrado na  Figura 2. Para as demais condições simuladas, curtos trifásicos ou monofásicos em Porto 
Velho ou Araraquara 500 kV, os valores de pico da potência acelerante situaram-se entre 0,7 e 2,0 p.u. 
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Figura 2 - Potência acelerante nas máquinas de Santo Antônio e Jirau. Curto trifásico franco na SE Porto 
Velho 500 kV, por 100 ms – Alternativa CC. 

Nesse ponto foi ressaltado no estudo que a integridade dos equipamentos deverá ser garantida considerando 
tanto os efeitos de uma falha eventual, como considerando o número total de falhas de comutação ao longo da 
vida útil das máquinas. 

4.1.2. Recuperação do elo CCAT após faltas no sistema CA 

A recuperação de potência CC é limitada pela capacidade dos sistemas CA suportarem a variação do consumo de 
potência reativa durante o transitório de potência. A Figura 3 ilustra a situação para falta franca monofásica.  

(file 2CC600_1F_Ara_dx16_Estat.adf ; x-var Domain)  Pdc_elo:1     
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Figura 3– Recuperação do elo CCAT. Variação das potências CC e reativa no retificador após curto-circuito 
monofásico franco na SE Araraquara 500 kV, por 100 ms – Alternativa CC. 

Devido à representação simplificada da rede CA do lado inversor, não foi possível, nessa etapa do estudo, efetuar 
variações de ajustes nos controles para tentar otimizar o desempenho do elo CCAT. A recuperação da potência 
para faltas não francas (com impedância) foi bastante rápida, com um tempo inferior a 150 ms para a potência CC 
atingir 90% do valor inicial. Com faltas francas os resultados foram mais severos, chegando a cerca de 350 ms em 
decorrência de faltas trifásicas no lado inversor de Araraquara. Com uma representação mais acurada da rede CA 
do lado inversor, deverão ser ajustados os controles dos elos CCAT, nas configurações propostas pelos agentes 
de transmissão, de forma a reduzir o tempo de recuperação. 

4.1.3. Recuperação do back-to-back após faltas no sistema CA 

Na configuração final, com dois bipolos CCAT e os dois back-to-back, falta trifásica franca no barramento de 230 
kV de Porto Velho (lado inversor), resultou no caso mais severo de recuperação da potência, com um tempo da 
ordem de 350 ms para a potência CC atingir 90% do valor inicial. Com faltas monofásicas francas, critério 
geralmente adotado para análise de desempenho dinâmico e estabilidade eletromecânica dos sistemas CA, os 
geradores mantiveram o sincronismo e a recuperação de 90% da potência CC levou um tempo inferior, da ordem 
de 200 ms, como ilustrado na Figura 4. Para a configuração inicial, sem elo CCAT, 6 unidades geradoras na usina 
de Santo Antônio, 400 MW no back-to-back, e considerando alternativamente faltas nos terminais retificador e 
inversor, 90% da potência CC foi atingida em tempos inferiores a 200 ms após a eliminação das faltas. 

(file 2CC600_1F_PV230_dx16_Estat.adf ; x-var Domain)  Pdc_B2B:1     
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Figura 4– Recuperação do back-to-back após curto-circuito monofásico franco na SE Porto Velho 230 kV, 
por 150 ms. Variação da potência CC e da potência reativa no lado inversor – Alternativa CC. 

4.1.4. Sobretensões no sistema CA com o sistema completo 

A Figura 5 ilustra as sobretensões observadas para o bloqueio de 2 bipolos do elo CCAT e do back-to-back, sem 
retirada dos filtros CA, caracterizando uma rejeição total de carga. As oscilações de mais alta freqüência 
presentes nessa ilustração são, muito provavelmente, decorrentes do equivalente da rede utilizado, que precisaria 
ser melhorado, embora não tenha comprometido os resultados finais. Nesta situação a retirada de filtros CA é 
aconselhável, devendo-se prever uma lógica no controle do elo CCAT para comandar a retirada rápida no caso de 
bloqueio total de conversores, assim como as proteções de sobretensão dos geradores devem ser ajustadas de 
forma a não retirar as unidades geradoras em situações de variações transitórias da potência no elo CCAT. Como 
nessas análises preliminares não foram considerados filtros CA e CC para baixas freqüências (3º/5º e 2º/6º 
harmônicos) foi recomendado uma análise da sua necessidade pelos fornecedores dos equipamentos. 
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Figura 5– Tensões nos terminais de 500 kV de P.Velho e Araraquara. Bloqueio dos dois bipolos e do back-

to-back sem retirada de filtros CA. 

Além da rejeição total de carga, sobretensões podem ocorrer durante falhas de comutação no inversor, eliminação 
de faltas CA no lado retificador, faltas na linha CC e bloqueios parciais de conversores. As sobretensões máximas 
no sistema CA resultaram entre 1,20 e 1,60 p.u. no 500 kV e não superiores a 1,35 p.u. nos terminais de 13,8 kV 
das máquinas do Madeira. 
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4.1.5. Sobretensões no sistema CA sem elos CCAT, configuração inicial 

Para a configuração inicial, sem elos CCAT, mas com o back-to-back transmitindo 470 MW para o 230 kV, 6 
unidades geradoras operando na usina de Santo Antônio, sem considerar a retirada de filtros CA nos lados 
retificador e inversor foi simulado o bloqueio total do back-to-back, obtendo-se, respectivamente, em Porto Velho 
500 kV e Porto Velho 230 kV, sobretensões máximas de 1,45 e 1,15 pu, com decaimento relativamente rápido. 

4.1.6. Sobretensões no lado CC devido a faltas na linha CC 

Essas sobretensões são influenciadas por diversos fatores, inclusive pelas impedâncias nos terminais da linha, 
tais como os filtros CC que ainda serão projetados. Dentre os casos simulados em diferentes pontos da linha de 
corrente contínua, a maior sobretensão resultou igual a 1,908 pu, no meio da linha, valor inferior aos limites 
indicados em avaliações semelhantes de outros projetos onde admitem-se valores de até 2,0 a 2,2 pu [ 8].  

4.2. Alternativa Híbrida – tronco de transmissão CA em 500 kV 

4.2.1. Energização e religamento tripolar de linhas de transmissão 

Dado que o tronco em 500 kV tinha previsão para entrada em operação dois anos antes do elo CCAT foi 
necessário avaliar a energização dos diversos trechos do tronco em corrente alternada, sem o elo CCAT, 
restringindo-se porém, às configurações que, a princípio, fossem preliminarmente consideradas como as mais 
críticas. As sobretensões resultaram dentro dos limites dos valores máximos admitidos como critério (2,05 p.u. 
fase-terra), não se verificando violação da capacidade de absorção de energia nos pára-raios de linha de óxido de 
zinco (5,46 MJ). Exceção ocorreu em um trecho, para sobretensões no meio da linha, em situação de defeito 
prévio, que a proteção usualmente procede à abertura. As simulações de religamento tripolar apresentaram 
resultados com sobretensões superiores ao critério de sobretensões máximas e médias para o religamento por 
Rio Araguaia, do trecho Rio Araguaia – Água Vermelha. Essa dificuldade foi contornada ao se adotar o terminal de 
Água Vermelha, como terminal líder.  

Embora não se tenha encontrado resultados que pudessem pôr em dúvida a viabilidade da alternativa em estudo, 
foi recomendado ao empreendedor analisar com mais detalhes as manobras de religamento para os trechos de 
linha e para possíveis configurações do sistema não abordados no estudo. 

4.2.2. Rejeição de carga 

Os estudos de rejeição de carga foram subdivididos em duas partes. Uma referente ao ano de 2014, quando 
estavam previstos somente os circuitos em corrente alternada de 500 kV pertencentes ao tronco principal, e outra 
relativa à configuração final, prevista para o ano de 2017, com o tronco CA e o elo de corrente contínua. Sem a 
presença do elo CCAT, para rejeição total de 2 circuitos CA os resultados mais severos do ponto de vista de 
suportabilidade dos equipamentos indicaram a necessidade da adoção de pára-raios de múltiplas colunas. No 
trecho Jauru-Cuiabá foram encontradas sobretensões fase-terra iguais, respectivamente, a 2,2 pu e 2,8 pu, sem 
falta e com falta no terminal de Cuiabá. Para o ano de 2017, com representação do elo CCAT os resultados 
demonstram que, mesmo nas condições mais severas de rejeição, os equipamentos terminais não ficariam 
expostos a solicitações superiores às suas capacidades. 

4.3. Alternativa Híbrida – elo CCAT e tronco de transmissão CA em 500 kV 

4.3.1. Potências acelerantes 

Considerando o cenário completo para 2017, o maior pico de variação da potência acelerante observada foi de 3,0 
p.u. na usina de Santo Antônio, para curto trifásico em Porto Velho 500 kV, utilizando como base a potência 
nominal da usina. Para as demais condições simuladas, bloqueio de bipolo, curtos trifásicos ou monofásicos em 
Porto Velho ou Araraquara 500 kV, os valores de pico da potência acelerante situaram-se entre 0,25 e 2,5 p.u., 
como ilustrado na Figura 6, resultante de curto monofásico franco em Porto Velho 500 kV. 

(file 2CA1CC_1F_PV500_Abre_Jirau_PV.adf ; x-var Domain)  SA_Pacc:1     
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Figura 6 – Potência Acelerante nas máquinas de Santo Antônio e Jirau. Curto-circuito monofásico franco 
na SE Coletora Porto Velho 500 kV, por 100 ms.  
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4.3.2. Recuperação do elo CCAT após faltas no sistema CA  

As piores situações analisadas corresponderam às faltas trifásicas francas nos lados retificador e inversor 500 kV. 
No caso da falta trifásica em Porto Velho 500 kV, a potência CC levou um tempo em torno de 280 ms para atingir 
90% do valor inicial. Entretanto, nas situações de faltas monofásicas, os geradores mantiveram o sincronismo e a 
recuperação de 90% da potência CC levou um tempo inferior a 200 ms, como ilustrado na Figura 7. 

(file 2CA1CC_1F_Arq_Abre_AR_AV.adf; x-var Domain)  Pelo:1     
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Figura 7 – Variação da potência CC e da potência reativa no lado retificador. Curto-circuito monofásico 
franco na SE Araraquara 500 kV, por 100 ms. 

4.3.3. Sobretensões no sistema CA em função do elo CCAT 

Os casos simulados que incluíram bloqueio total do bipolo e faltas no sistema CA, resultaram em baixa solicitação 
para o sistema analisado, com sobretensões máximas não superiores a 1,22 p.u., muitos casos não superiores a 
1,1 p.u. 

4.3.4. Sobretensões no lado CC devido a faltas na linha CC 

Dentre os casos simulados de faltas sólidas em diferentes pontos da linha de transmissão CC, a maior 
sobretensão resultou igual a 1,908 pu, no meio da linha, valor inferior aos limites indicados em avaliações 
semelhantes onde admitem-se valores entre 2,0 e 2,2 pu [ 8]. 

4.4. Alternativa CA 

4.4.1. Energização e religamento de linhas 

Para essas análises foi considerada a rede em sua fase inicial de implantação, primeiro circuito em 765 kV desde 
Porto Velho até Araraquara, previsto para dezembro de 2012. Preliminarmente às avaliações com base em 
simulações de manobras, foram investigadas possíveis ressonâncias harmônicas nas linhas, com o intuído de 
antecipar eventuais condicionantes à implementação de religamentos. As linhas não apresentaram ressonâncias, 
tanto de seqüência positiva quanto de seqüência zero, próximas á freqüência fundamental, indicando, a princípio, 
a viabilidade de implantação tanto do religamento tripolar como do monopolar. Essa investigação preliminar, 
entretanto, não eliminou a necessidade de uma análise com base em simulações. As manobras de energização 
do tronco em 765 kV Porto Velho – Araraquara, tanto por Porto Velho como por Araraquara, resultaram em 
sobretensões fase-terra ou fase-fase máximas de amplitude não superiores a 1,9 pu, valores não elevados em 
comparação com os admissíveis. Com estratégia similar à energização, foram simulados religamentos com e sem 
sucesso e faltas em diferentes pontos das linhas, resultando em sobretensões máximas (não superiores a 2,14 
pu) e energia dissipada nos pára-raios dentro de limites aceitáveis para pára-raios de tensão nominal 612 kV. 

4.4.2. Rejeição de carga 

Nesses estudos foi considerada a configuração final prevista para o ano de 2017, com as três linhas do tronco em 
765 kV e com a rede fronteira representada por um equivalente composto por 17 barras. Foram considerados, 
também, três pára-raios de óxido de zinco em paralelo por fase (13 kJ/kVrating ,612 kV nominais), representando o 
da entrada de linha, o do reator e um terceiro, no caso da existência de capacitor série, na extremidade ligada ao 
barramento. Foram simulados para todos os trechos de linha do tronco de transmissão rejeição total direta 
(Araraquara sobre Porto Velho) e inversa (Porto Velho sobre Araraquara), com a abertura simultânea dos três 
circuitos paralelos em 765 kV, considerando, também, a ocorrência de curto-circuito monofásico, na extremidade 
aberta de uma das linhas, no instante correspondente ao do valor máximo da sobretensão transitória, após a 
rejeição. A Tabela 1 apresenta um sumário com as simulações mais severas, inclusive as que resultaram em 
sobretensões superiores à suportabilidade estimada do isolamento da linha (caso 11, sem falta, por exemplo) e 
em elevada energia absorvida pelos pára-raios de óxido de zinco. 

Nas simulações de rejeição de carga nas linhas Água Vermelha-Araraquara, em Araraquara, e Rio Araguaia-Água 
Vermelha, em Água Vermelha, foram consideradas, respectivamente, as hipóteses de abertura dos 
transformadores de 765/500 kV (devido ao elevado valor da corrente nos mesmos) de Água Vermelha e de 
Cuiabá, baseado em critério semelhante ao utilizado nos estudos do sistema de 765 kV de Itaipu [ 9] [ 10], que 
considerou, pelos mesmos motivos, abertura simultânea de linha e transformador. Para o sistema atual estudado, 
entretanto, esse critério já estava implícito na hipótese de indisponibilidade de um desses transformadores (Água 
Vermelha ou Cuiabá), por se tratar de uma única unidade de transformação por subestação. 
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Diante dos resultados obtidos nos trechos entre Cuiabá e Araraquara, que mostraram o crescimento contínuo das 
energias nos pára-raios a níveis excessivos, decorrentes do elevado valor das sobretensões temporárias, foi 
investigada como hipótese, para possível solução do problema, a abertura das três linhas do tronco de 765 kV em 
Cuiabá, 300 ms após a rejeição. Essa medida não usualmente adotada como critério de planejamento de sistemas 
de transmissão, revestiu-se no estudo, de caráter meramente investigatório para fins de avaliação preliminar, 
tendo em conta a severidade da emergência em questão e a outras possíveis soluções que poderiam ter impacto 
na configuração inicialmente prevista para o tronco de 765 kV. Os resultados também indicavam a necessidade de 
utilização de pára-raios com requisitos de energia elevados, acima do valor adotado inicialmente (7,96 MJ), ou 
considerar um aumento na quantidade de pára-raios, de modo a permitir a absorção de toda energia resultante 
dos eventos. 

Tabela 1 – Sobtensões (p.u.) nas extremidades das linhas e energia nos pára-raios em rejeição de carga. 
Sistema em 765 kV – Alternativa CA  

Sobretensões. 
Transitórias Max.  

Caso Linha Rejeitada Terminal 
Rejeitado 

Falta Monofásica 
Subseqüente Fase 

terra 
Entre 
fases 

Sobretensões 
Temporárias 
(término da 
simulação)  

Energia 
Max. 
(MJ) 

1 ---- 1,79 1,94 1,25 3,6 
2 

Porto Velho- Ji 
Paraná 

Porto Velho 
P. Velho 1,93 2,14 - 37,8 

7 (1) ---- 1,80 2,02 1,75 ∞ 
7a (1,2) ---- 1,80 2,02 1,75 27,6 
8 (1,2) 

A. Vermelha-  

Araraquara 
Araraquara 

Araraquara 1,93 2,16 - 57,1 
9 ---- 1,82 2,01 1,60 ∞ 

9a (2) ---- 1,82 2,01 1,60 9,0 
10 (2) 

Rio Araguaia- 
A.Vermelha 

Água 
Vermelha 

A. Vermelha 1,93 2,35 - 40,1 
11 (3) ---- 1,84 2,23 1,77 ∞ 

11a (2,3) ---- 1,84 2,23 1,77 44,2 
12 (2,3) 

Rio Araguaia- 
A. Vermelha  

Água 
Vermelha 

A. Vermelha 1,93 2,34 - 76,8 
NOTAS (1) - Com abertura do transformador 765/500 kV em Água Vermelha no mesmo instante da rejeição. 
(2) - Com abertura do tronco em Cuiabá (três linhas em 765 kV), 300 ms após a rejeição. 
(3) - Com abertura do transformador 765/500 kV em Cuiabá. 

Não obstante esta tentativa de mitigar os problemas, mesmo adotando-se a transferência de disparo para a SE 
Cuiabá, a energia máxima dissipada nos pára-raios atingiu valores elevados para diferentes rejeições simuladas, 
como indicado na Tabela 1, o que levaria a necessidade de instalação de até 8 unidades de pára-raios por fase 
(57,1 MJ, caso 8), quantidade expressiva de unidades em paralelo. Quando não se considerou esse critério, 
naturalmente, a energia resultou muito mais elevada. 

Diante dos resultados, no âmbito dos estudos do relatório R2, não se aplicava mais pesquisar possíveis soluções 
para as extremas solicitações relatadas, porque não se configuraram como solução, medidas mitigatórias típicas 
dessa fase de avaliação dos estudos, mas a indicação de rever com mais profundidade a rede concebida. 

5. CONCLUSÕES 

No que respeita à Alternativa CC os desempenhos dos bipolos CCAT e do back-to-back mostraram-se 
satisfatórios frente aos distúrbios analisados, com alguns condicionantes específicos para atenção do futuro 
empreendedor e indicação de requisitos complementares ao sistema originalmente proposto, dentre os quais a 
necessidade de ajustar os controles dos elos CCAT e do back-to-back, tendo em conta as características 
particulares dos geradores das usinas Jirau e Santo Antônio, assim como da topologia da rede. Em alguns 
cenários analisados foram observadas ressonâncias de baixa ordem, que deverão ser investigadas antes da 
definição final do arranjo de filtros dos lados retificador e inversor para avaliação da necessidade de filtros CA de 
3º/5º harmônicos e de filtros CC de 2º/6º harmônicos. 

Quanto às potências acelerantes que venham a ser impostas às máquinas das usinas do complexo do Madeira, 
em decorrência de variações da potência CC, foi recomendado exigir dos empreendedores do sistema de 
transmissão, que essas solicitações não venham a comprometer a integridade e desempenho dos geradores, 
considerando tanto os efeitos de uma falha eventual, como considerando o número total de falhas de comutação 
ao longo da vida útil das máquinas. Mesmo assim, dado o ineditismo da situação, que inclui máquinas tipo bulbo 
com cerca de 83 MVA, equipamento nunca antes utilizado no Brasil, havia a preocupação da compatibilidade 
desses geradores com os elos de corrente contínua, assunto recorrente durante a fase de concepção das 
alternativas. Consultados, com base nos resultados das simulações das Alternativas CC e Híbrida, a opinião dos 
fabricantes dos grupos geradores foi que o projeto estaria coberto e a opinião de um notório conhecedor do 
assunto, Dr. Paul de Mello, foi que a severidade dos torques acelerantes está dentro do que é encontrado na 
indústria [ 7]. 

No que se refere à Alternativa Híbrida, embora não se tenha encontrado resultados que pudessem pôr em dúvida 
a sua viabilidade, foi recomendado ao empreendedor ajustar os controles do elo CCAT e analisar com mais 
detalhes as manobras de religamento do tronco de transmissão em 500 kV, considerando, inclusive, 
configurações do sistema não abordadas no estudo. 
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Com relação à Alternativa CA, os resultados indicaram que as manobras de energização e religamento trifásico 
poderiam ser efetuadas, sem restrições, mas que a rede projetada apresentava sérios problemas no que diz 
respeito ao desempenho de transitórios eletromagnéticos durante rejeição de carga, não se recomendando 
tecnicamente sua implantação, sugerindo-se revisá-la. Rejeições simultâneas das três linhas de 765 kV em 
trechos próximos à subestação de Araraquara resultaram em sobretensões elevadas e níveis de energia 
dissipados nos pára-raios incompatíveis com a capacidade de absorção desses equipamentos, mesmo quando se 
elevou bastante o número de colunas em paralelo. 

Por fim, é importante ressaltar, que os critérios utilizados para simulação de rejeição de carga, similares aos 
considerados nos estudos da transmissão de Itaipu [ 9] [ 10], estão em consonância com o previsto nas avaliações 
de Relatórios R2 que, dentre seus objetivos, procuram verificar se as soluções concebidas nos estudos de R1 
estão adequadas aos condicionamentos impostos por falhas ou operações de manobra, mesmo as menos 
prováveis. A integridade dos elementos da rede diante de solicitações é critério fundamental para garantir a 
possibilidade de sua reconstituição. 
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